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اثر پرایمینگ بذر در مزرعه و شیوة کاربرد کود سولفات روی بر خصوصیات
سبزشدن ،عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت در همدان
2

محمدعلی ابوطالبيان * ،1فاطمه مقيثایی

 .1استادیار گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران
 .2دانشجوي کارشناسیارشد ،گروه زراعت ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه بوعلی سينا ،همدان ،ایران

تاریخ وصول مقاله1392/05/05 :

تاریخ پذیرش مقاله1393/04/15 :

چكيده
به منظور بررسی تأثير پرايمينگ بذر در مزرعه و شيوة مصرف كود سولفات روی بر خصوصيات سبزشدن ،عملکرد و اجنزای عملکنرد
دو هيبريد ذرت در همدان آزمايشی به صورت فاكتوريل سه عامله در قالب طرح بلوك كامل تصادفی با سه تکرار در مزرعة آموزشی و
تحقيقاتی دانشگاه بوعلی سينا ،در سال  ١٣٩١اجرا شد .عامل اول شيوه های مصرف كود سولفات روی در چهنار سنطح عندم مصنرف،
پخش سطحی ،مصرف نواری و محلول پاشی؛ عامل دوم شامل دو سطح پرايم و عدم پرايم بذر در مزرعه؛ و عامل سنوم نينز شنامل دو
هيبريد ذرت ميان رس اس سنسور و بياريس بود .نتايج تجزية واريانس نشان داد كه درصد و سرعت سبزشندن در اثنر پنرايم كنردن بنه
ترتيب حدود  ١6و  ١2درصد افزايش يافت و ضريب يکنواختی سبزشدن در شرايط پرايم كردن و مصرف ننواری كنود سنولفات روی
در مقايسه با شرايط عدم پرايم و مصرف پخش كود سولفات روی  74درصد افزايش نشان داشت .همچنين ،در هيبريد بيناريس پنرايم
كردن تعداد دانه در بالل را به طور چشمگيری افزايش داد .در هر دو هيبريد بيشترين ميزان وزن صددانه از تركيب تيمارهنای پنرايم و
مصرف نواری يا محلولپاشی كود سولفات روی بهدست آمد .در اين تحقيق ،بيشترين عملکرد داننه از هيبريند بيناريس پنرايمشنده در
شرايط مصرف نواری كود سولفات روی به ميزان  ١٣70/42گرم در مترمربع حاصل شد كه در مقايسنه بنا تيمنار بندون پنرايم و عندم
مصرف كود سولفات روی  ٩/6درصد افزايش توليد داشت.
كلیدواژهها :بذر ،ذرت ،روی ،عملکرد ،نواری.

* نويسنده مسئول

Email: aboutalebian@yahoo.com
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 .1مقدمه

پرايمنشده جوانه میزند .پرايم باعث افزايش درصد،

ذرت١از غالت عمدة مناطق مرطوب و نيمهمرطوب

سرعت و يکنواختی جوانهزنی و سبز شدن بذر میشود

گرمسيری است كه به دليل قدرت سازگاری باال ،كشت آن

[ .]١8 ،١7همچنين ،در گياهچة حاصل از جوانهزنی

در مناطق سردسير نيز ميسر شده است [ .]١١گياه ذرت

بذرهای پرايم شده ،طول ريشهچه و ساقهچه افزايش

يکی از گياهان پرتوقع و در عين حال يکی از محصوالت

میيابد .اين افزايش در مورد ريشهچه بيشتر و قابل مالحظه

راهبردی كشور محسوب میشود .توليد جهانی ذرت

است .عالوهبر اين ،سرعت رشد و توسعة ريشه در گياهان

دانهای  604ميليون تن و سطح زيركشت آن  ١40ميليون

حاصل از بذرهای مذكور بيشتر است ،بهطوری كه

هکتار است .اين گياه از نظر توليد بعد از گندم و برنج در

تقسيمات سلولی در كالهک ريشه در اين شرايط شدت

رتبة سوم قرار دارد .سهم توليد ايران  2ميليون تن و سطح

بيشتری دارد و اين مسئله همراه با جذب بهتر آب و مواد

زيركشت آن  ٣50000هکتار است [.]26

غذايی سبب بهبود استقرار اين گياهان میشود .اين موضوع

يکی از مهمترين تيمارهای افزايشدهندة قدرت

در ريشههای ذرت ،فستوكا و برنج به اثبات رسيده است

جوانهزنی بذور پرايمينگ بذر است .طی اين تيمار بذور

[ .]40 ،28 ،27 ،24پرايمينگ بذر در مزرعه باعث افزايش

قبل از كاشت به صورت كنترلشده آبدهی میشود،

سرعت و درصد جوانهزنی ،بهبود استقرار گياهچه ،تسريع

بهطوری كه مرحلة اول (جذب فيزيکی آب) و دوم (شروع

گلدهی و رسيدگی ،مقاومت به خشکی و افزايش عملکرد

فرايندهای بيوشيميايی و هيدروليز قندها) جوانهزنی را

میشود ،ضمن اينکه بذور پرايم شده از مواد غذايی بهتر

پشت سر میگذارد ولی از ورود به مرحلة سوم جوانهزنی

استفاده میكنند و در برابر آفات و بيماریها مقاومت

(مصرف قند توسط جنين و رشد ريشهچه) بازداشته

بيشتری میيابند [.]2٩

میشود [.]22

عناصر غذايی كممصرف برای رشدونمو گياهان بسيار

پرايمينگ مزرعهای بذر 2يکی از انواع روشهای

الزم و ضروری است كه در مقاديری كمتر از عناصر غذايی

پرايمينگ است كه به دليل كمهزينه بودن ،به طور وسيعی

اصلی از قبيل نيتروژن ،فسفر و پتاسيم مصرف میشود

استفاده میشود .در اين روش ،برخالف روش پرايمينگ

[ .]٣5 ،٣١ذرت حساسيت زيادی به كمبود روی دارد.

معمولی ،بذرها بعد از خروج از آب يا محلول پرايم تا حد

عنصر روی نقش اساسی در سنتز پروتئينها DNA ،و

رطوبت اولية خود خشک نمیشود [.]١7

 RNAايفا میكند [ .]45اگرچه نياز گياهان به روی اندك

پرايمينگ مزرعهای بذر را كشاورزان برای تعدادی از

است ،ولی اگر مقدار كافی اين عنصر در دسترس نباشد،

محصوالت زراعی نظير گندم ،نخود و ذرت بهكار گرفتهاند.

گياهان متحمل تنشهای فيزيولوژيکی حاصل از ناكارايی

در اين روش ،بذور بعد از قرارگرفتن در آب يا محلولهای

سيستمهای متعدد آنزيمی و ديگر اعمال متابوليکی مرتبط با

غذايی در مدت زمان معينی ،به صورت سطحی خشک و

روی میشود [.]2

بالفاصله كشت میشود [ .]28هنگامیكه بذر پرايمشده در

علت كاهش بيش از  ٣0درصد عملکرد گندم ،برنج،

محيط مناسب جوانهزنی قرارمیگيرد ،سريعتر از بذرهای

ذرت و ديگر محصوالت عمده ،كمبود متوسط عنصر روی
در خاك است [ .]25كمبود روی در اغلب خاكها

1. Zea mays L.
2. On-farm seed priming

بهخصوص در خاكهای آهکی از جمله در بيشتر
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خاكهای ايران مالحظه میشود و فقدان روی رشد گياه و

منگنز باعث افزايش عملکرد و وزن خشک اندامهای

توليد آن را محدود میكند [ .]٩روی كوفاكتوری برای رشد

هوايی ذرت میشود ولی بهترين روش در اين بين تلفيق

گياه و برای فعاليت برخی آنزيمها مورد نياز است [.]47

سه روش فوق با يکديگر است [ .]48در بررسی كارايی

كمبود روی باعث كاهش رشد ريشه و كاهش توليد مادة

روشهای تغذية گياهی با عناصر كممصرف روی ،منگنز و

خشک ساقه و كاهش فعاليت تعداد زيادی از آنزيمها از

مس نتايج نشان داد مصرف برگی اين عناصر بيشتر از

جمله كربونيک انهيدراز و سوپراكسيد ديسموتاز میشود

مصرف خاكی يا تيمار نمودن بذر با عناصر فوق باعث

[ .]48در خاكهای آهکی تثبيت روی سبب كاهش تحرك

افزايش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شد [.]١6

و جذب اين عنصر غذايی میشود .لذا ،هر روشی كه

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثير شيوههای

بتواند در افزايش جذب و كاهش تثبيت آن در خاك عمل

مختلف مصرف كود سولفات روی و اثر پرايمينگ بذر در

كند ،به بهبود رشد گياه میانجامد.

مزرعه برخصوصيات سبز شدن ،عملکرد و اجزای عملکرد
دو هيبريد ذرت ميانرس در همدان بوده است.

گسترش سريع سيستم ريشة گياه و مصرف نواری يا
محلولپاشی عنصر روی راهکار مهمی در اين زمينه
محسوب میشود .در خاكهای آهکی محلولپاشی و

 .2مواد و روشها

مصرف نواری عناصر ريزمغذی از جمله روی به دليل

به منظور بررسی اثر پرايمينگ بذر در مزرعه و شيوههای

برطرف نمودن سريع كمبود ،كاهش تثبيت در خاك و

مصرف كود سولفات روی بر رشد و عملکرد دو هيبريد

مقرون به صرفه بودن مناسبتر است [ .]١0استفاده از

ذرت ،آزمايشی طی سال  ١٣٩١در مزرعة تحقيقاتی

كودهای محتوی روی به صورت مصرف خاكی و

دانشکدة كشاورزی دانشگاه بوعلیسينای همدان (دستجرد)

محلولپاشی در كشورهای توسعهيافته عادی شده است ،در

با ارتفاع  ١6٩0متر از سطح دريا و مختصات عرض

صورتی كه مصرف آن در كشورهای در حال توسعه بسيار

جغرافيايی  ٣5° ١شمالی و طول جغرافيايی  48° ٣١شرقی

كم انجام میشود [ .]٣0سه عنصر ريزمغذی آهن ،روی و

انجام شد .منطقة مورد بررسی از نظر اقليمی جزء مناطق

منگنز بيش از ساير عناصر در امر تغذية ذرت نقش دارند

نيمهخشک و سرد ،با ميانگين بارندگی ساليانة ٣٣٣

[ .]١2روی عنصر مهمی در فعاليت آنزيمهای دهيدروژناز،

ميلیليتر و متوسط درجة حرارت  24درجة سانتیگراد در

پروتئيناز ،تشکيل  RNAو تنظيمكنندههای رشد است.

گرمترين ماه سال براساس آمار هواشناسی  55ساله است.

عقيمی دانههای گرده ،كوچکی اندازة برگ و كوتولگی گياه

آزمايشی در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی در سه

از عاليم كمبود اين عنصر در گياه ذرت است [.]١2

تکرار به صورت فاكتوريل با سه عامل پرايمينگ بذر در

مصرف خاكی و محلولپاشی برگ عناصر ريزمغذی آهن،

مزرعه ،شيوة كاربرد كود سولفات روی و دو هيبريد ذرت

روی ،منگنز و مس در امر تغذية ذرت باعث افزايش

طراحی شد كه عامل پرايمينگ بذر در مزرعه دارای دو

عملکرد علوفه و نيز عملکرد دانه میشود كه در اين بين

سطح پرايم و عدم پرايم ،شيوة كاربرد سولفات روی دارای

نقش مثبت آهن و روی در افزايش عملکرد بيش از نقش

چهار سطح (پخش سطحی كود در خاك ،مصرف نواری،

منگنز و مس است [ .]١4مصرف برگی عناصر كممصرف،

محلولپاشی و عدم مصرف كود) و عامل هيبريد نيز شامل

تيمار بذری و مصرف خاكی عناصر ريزمغذی روی و

دو هيبريد ذرت ميانرس اسسنسور و بياريس بود .البته،
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در مورد ويژگیهای سبزشدن ،چون در عامل شيوة كاربرد

نواری كود در زمان كاشت به ميزان  20گرم در هر رديف

سولفات روی سطح محلولپاشی وجود نداشت ،تجزية

كاشت زير رديف ذرت قرارگرفت .محلولپاشی سولفات

واريانس اين صفات به صورت جداگانه انجام گرفت.

روی صبح زود در دو زمان  45و  60روز بعد از كاشت با

١

هيبريد اسسنسور

غلظت پنج در هزار انجام گرفت.

از گروه رسيدگی  4١0فائو،
2

بهمنظور آمادهسازی زمين مورد آزمايش ،شخم عميقی

از گروه رسيدگی  4٩0فائو ،سينگل كراس ،مقاوم به كرم

قبل از كاشت و دو مرحلة ديسکزنی عمود برهم انجام

ساقهخوار با حساسيت كم به فوزاريوم و مقاوم به ورس

شد .سپس ،زمين با ماله مسطح و با شيارساز به صورت

است [ .]4٩بذور مورد استفاده از هر دو هيبريد به مدت

جوی و پشته درآورده شد .كودهای نيتروژنی و فسفاته نيز

هشت ساعت در دمای  2٣درجة سانتیگراد (دمای اتاق)

براساس نتايج آزمايش خاك و توصية كودی مصرف شد

در آب خيسانده شد .سپس ،به صورت سطحی خشک و

(جدول  .)١به اين منظور ،ميزان  ٣00كيلوگرم در هکتار

بالفاصله كشت شد؛ شيوهای كه موسوم به پرايمينگ بذر

كود اوره در سه مرحله (شامل كاشت ،هشت برگی و ظهور

در مزرعه است و در مقايسه با روش مرسوم پرايمينگ

گلآذين نر) و كود فسفاته به مقدار  200كيلوگرم

ديگر بذور تا حد رطوبت ابتدايی خود خشک نمیشود

سوپرفسفات تريپل در زمان كاشت به صورت نواری

[ .]28در هر كرت ،شش رديف كشت به طول  7متر و

مصرف شد .تاريخ كشت اوايل خرداد  ١٣٩١بود .برای

فاصلة رديفها  75سانتیمتر درنظر گرفته شد و عمق

تعيين بيوماس كل ،عملکرد دانه و اجزای عملکرد ،سطحی

كشت  5سانتیمتر بود .هر دو هيبريد ذرت با تراكم كشت

معادل  2مترمربع از قسمت مركزی هر كرت با رعايت اثر

 74000بوته در هکتار كشت شد .فاصلة بين كرتها ١50

حاشيه بهطور كامل برداشت شد .به منظور اندازهگيری

سانتیمتر و فاصلة بين بلوكها  2متر درنظر گرفته شد.

سرعت و درصد سبزشدن پس از شروع سبزشدن هر روز

ميزان مصرف كود سولفات روی طبق نتايج آزمون خاك

به مدت ده روز در يک خط مشخص از هر واحد آزمايشی

 50كيلوگرم در هکتار تعيين شد.

گياهچهها شمارش و با استفاده از روابط  ١و  2بهترتيب

تریویكراس ،مقاوم به خشکی و ورس و هيبريد بياريس

درصد و سرعت سبزشدن [ ]2١و با استفاده از رابطة ٣

در جدول  ١خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاك

ضريب يکنواختی سبزشدن اندازهگيری شد [.]20

محل آزمايش ذكر شده است .پخش سطحی كود سولفات
روی در زمان كاشت به ميزان  ١28گرم به منظور پخش
بهتر با ماسه مخلوط و در سطح كرت پخش شد .مصرف

جدول  .1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش

21

رس
()%

سیلت
()%

شن
()%

بافت خاک

فسفر
قابلجذب
()ppm

پتاسیم
قابلجذب
()ppm

نیتروژن کل
()%

روی
()ppm

اسیدیته

هدایت
الکتریکی
()dS/m

کربن آلی
()%

35

45

20

لومی-
رسی

8/2

220

0/1

0/88

7/8

0/409

0/72
1. ES-SENSOR
2. BIARIS
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( ∑ni / N) × 100

افزايش درصد جوانهزنی شد [ .]٣6افزايش درصد

∑ ni / Σ ni di

جوانهزنی در اثر پرايمكردن ،ناشی از افزايش فعاليت

( )٣ضريب يکنواختی سبزشدن ∑ni [(MET-t) / ∑ ×ni

متابوليکی است كه طی جذب آب اتفاق میافتد و باعث

 niتعداد گياهچة سبزشده در شمارش iام di ،روز

میشود بذور پرايمشده از لحاظ مراحل جوانهزنی نسبت به

سبزشدن از زمان كاشت در شمارش iام N،تعداد بذور

بذور شاهد پيشرفتهتر باشد [ .]١٩پرايمكردن مزرعهای بذر

كشت شده در هر رديف كاشت MET،متوسط زمان

سويا باعث افزايش وزن و طول ريشهچه و ساقهچه شد،

سبزشدن (معکوس سرعت سبز شدن) و  tتعداد روزهای

اما زمانی كه اين بذرها به سرعت خشک شد (پرايمكردن

پس از كاشت است.

معمولی) كاركرد بذر به علت نشت بيش از حد

( )١درصد سبزشدن
( )2سرعت سبزشدن

2

پس از جمعآوری دادهها تجزيههای آماری با استفاده از

الکتروليتها از تركهای ايجاد شده روی لپه (در اثر

نرمافزار آماری  SASانجام گرفت و از روش حداقل

خشک كردن) كاهش يافت [ .]2٣در مطالعهای ديگر نيز

تفاوت معنادار در سطح  5درصد برای مقايسة ميانگينها

بيان شد كه هيدروپرايمكردن درصد و سرعت سبزشدن

استفاده شد.

گياهچههای ذرت را در مزرعه افزايش داد [.]٣8
هيدروپرايمكردن بذر از طريق كاهش مدت الزم برای

 .3نتایج و بحث
 .1. 3درصد و سرعت سبزشدن
آثار اصلی پرايمينگ و هيبريد در سطح آماری  ١درصد بر

جذب آب ،موجب بهبود جوانهزنی ،سبزشدن و استقرار
سريع گياهچهها میشود [.]4٣
آثار اصلی تيمار پرايمكردن و هيبريد در سطح آماری ١

درصد سبزشدن معنادار بود (جدول  .)2در بين دو هيبريد،

درصد بر سرعت سبزشدن معنادار بود (جدول  .)2هيبريد

بياريس دارای درصد سبزشدن بيشتری نسبت به اسسنسور

بياريس با تفاوت معنادار نسبت به هيبريد اسسنسور دارای

بود (جدول  .)4به نظر میرسد اين تفاوت ناشی از

سرعت سبز شدن باالتری بود (جدولهای  2و .)4

اختالف ژنتيکی بين دو هيبريد بوده است .پرايم كردن

همچنين ،پرايمكردن سبب افزايش سرعت سبزشدن

سبب افزايش معناداری در درصد سبزشدن شد (جدول .)4

گياهچهها شد (جدولهای  2و .)4

در گياه نخود نيز استفاده از تيمار پرايم بذر در مزرعه باعث

جدول  .2نتایج تجزیة واریانس اثر پرایمكردن بذر و شیوة مصرف كود سولفات روی بر ویژگیهای سبزشدن دو هیبرید ذرت
منابع تغييرات
تکرار
پرايم
شيوة مصرف كود
هيبريد
هيبريد × شيوة مصرف كود
پرايم × شيوة مصرف كود
پرايم × هيبريد
پرايم × شيوة مصرف كود × هيبريد
خطا
ضريب تغييرات ()%

درجه
آزادی
2
١
2
١
2
2
١
2
22

درصد
سبز شدن

ميانگين مربعات
سرعت سبزشدن

**

204/6٣
٩45/56
ns
٣٣/5
**
540/56
ns
4/٩٣
ns
42/4٣
ns
٩١/84
ns
١0/5٩
٣0/١٣
8/4٣
**

 * ،nsو **  :بهترتيب غيرمعنادار و معنادار در سطح احتمال  5و  ١درصد.
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ns

0/000020
0/00082
ns
0/0000١
**
0/000١5
ns
0/000008
ns
0/0000٣8
ns
0/0000١6
ns
0/000002
0/0000١4
4/26
**

ضريب يکنواختی
سبزشدن
ns

0/00047
0/0٣07
**
0/0١68
*
0/00٩8
ns
0/000١2
**
0/١062
ns
0/000٩4
ns
0/002
0/00١6
١6/٩6
**
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جدول  .4آثار اصلی و متقابل پرایمكردن و شیوه مصرف كود سولفات روی بر ویژگیهای سبزشدن
درصد

سرعت

تعداد رديف

ضريب يکنواختی

سبزشدن

سبزشدن

دانه در بالل

سبزشدن

پرايم

70/١٩a

0/0٩٣a

١7/26a

عدم پرايم

5٩/٩4b

0/08٣b

١6b

اس سنسور

6١/١٩b

0/086b

a

a

تيمار

بياريس
عدم پرايم

پرايم

68/٩4

0/0٩0

عدم مصرف

0/225bc

پخش

0/١82c

نواری

0/220bc

عدم مصرف

0/227bc

پخش

0/2٣5b

نواری

0/٣40a

در تحقيقی نيز ذكر شد كه ميزان جوانهزنی استاندارد و

 .2. 3ضریب یكنواختی سبزشدن

سرعت جوانهزنی بذر كلزا در پاسخ به پرايمكردن افزايش

اثر پرايم و شيوة مصرف خاكی سولفات روی در سطح

يافت [ .]١٩افزايش سرعت سبزشدن در بذور ذرت ،برنج

احتمال  ١درصد ،اثر هيبريد در سطح احتمال  5درصد و

و نخود در اثر پرايمكردن نيز گزارش شده است [.]27

اثر متقابل پرايم در شيوة مصرف سولفات روی در سطح

علت افزايش جوانهزنی در گياهان افزايش سطح انرژی

احتمال  ١درصد بر ضريب يکنواختی سبزشدن معنادار بود

زيستی در قالب افزايش مقدار  ،ATPافزايش سنتز  RNAو

(جدول  .)2بيشترين ضريب يکنواختی سبزشدن مربوط به

 DNAو افزايش تعداد و عملکرد ميتوكندریها را به دنبال

تيمار پرايمشده با مصرف نواری كود سولفات روی و

دارد [ .]١7اسموپرايمكردن بذور رايگراس ايتاليايی و

كمترين آن مربوط به تيمارهای پرايمنشده بدون توجه به

سورگوم با استفاده از  ،PEG-8000در دمای  ١0درجة

شيوة مصرف سولفات روی بود (جدول  .)4به نظر میرسد

سانتیگراد سرعت جوانهزنی را نسبت به بذور شاهد

كه در بذور پرايمشده چون ريشه سريعتر گسترش میيابد

افزايش داد [ .]2١تيمار پرايمكردن باعث كوتاهكردن زمان

[ ]28 ،27امکان جذب بيشتر عناصر غذايی بهوجود میآيد

كاشت تا سبز شدن و حفاظت بذرها از عوامل زنده و

[ ]27و اين ويژگی با مصرف نواری روی بهبود يافته است.

غيرزنده در مرحلة بحرانی استقرار گياهچه میشود [.]١٩

در واقع ،اين تيمار پرايمكردن است كه در تلفيق با روش

در اين تحقيق ،درصد و سرعت سبزشدن همبستگی

مصرف نواری جذب روی را بهبود میبخشد .در تحقيقی

مثبت و معناداری با وزن خشک توليدشده نشان داد.

نيز تيمار پرايمكردن يکنواختی سبزشدن و استقرار گندم را

همچنين ،بين سرعت و درصد سبز شدن همبستگی بااليی

بهبود بخشيده است [ .]١٩اسمو و هيدروپرايمكردن بذور

مشاهده شد كه با نتايج ديگر در اين زمينه هماهنگی نشان

ذرت شيرين تحت شرايط نامناسب دمايی موجب افزايش

میدهد (جدول .]٣0 ،28[ )8
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درصد ،متوسط زمان و يکنواختی جوانهزنی شد [.]46

بالل در بياريس به تيمار پرايمكردن بيش از اسسنسور

ضريب يکنواختی سبزشدن با بيشتر صفات مورد بررسی

بوده است ،بهطوری كه ميزان افزايش قطر بالل در بياريس

بهويژه سرعت و درصد سبزشدن و عملکرد دانه همبستگی

به علت پرايمشدن حدود  ٣5درصد بوده است ،در صورتی

مثبت و معناداری نشان داد (جدول .)8

كه در هيبريد اسسنسور پرايمكردن نتوانست اثر معناداری
بر افزايش قطر بالل داشته باشد .اين موضوع ريشه در

 .3. 3قطر بالل

ژنتيک اين هيبريدها دارد .همچنين ،شيوة مصرف نواری

اثر پرايمكردن و شيوة مصرف كود سولفات روی در سطح

كود سولفات روی در مقايسه با روشهای ديگر مصرف

احتمال  ١درصد ،همچنين اثر متقابل پرايم در هيبريد در

اين كود سبب قطورتر شدن باللها شد (جدول  .)5قطر

سطح احتمال  5درصد بر قطر بالل معنادار بود (جدول .)٣

بالل با طول بالل ،سرعت و ضريب يکنواختی سبزشدن

بيشترين قطر بالل مربوط به هيبريد بياريس پرايمشده به

همبستگی معناداری نشان داد (جدول .)8

ميزان  5/55سانتیمتر بود (جدول  .)5واكنشپذيری قطر
جدول  .5اثر متقابل پرایمكردن و هیبرید و اثر اصلی شیوة مصرف سولفات روی بر قطر و تعداد دانه در بالل
پرايمينگ
عدم پرايم
پرايم

قطر بالل

هيبريد

)(cm
b

اس سنسور

4/80

بياريس

4/١١

c

ab

اس سنسور

5/٣6

بياريس

5/55

دانه
در بالل
606/5٣
6١٩/7٣
6١5/22

b
b
b

a

a

c

b

678/45

شيوه مصرف كود
عدم مصرف

4/٣١

پخش

582/25

b

a

a

a

b

a

4/٩5

نواری

5/4

محلولپاشی

4/88

6٣2/52
647/١6
65١/٣١

 .4. 3طول بالل

مربوط به تيمار عدم پرايم با پخش كود سولفات روی بوده

در اين صفت ،آثار اصلی هر سه عامل در سطح  ١درصد و

است كه تفاوت معناداری با عدم مصرف كود سولفات

اثر متقابل پرايمكردن در شيوة مصرف سولفات روی در

روی ندارد (جدول  .)6مصرف نواری و محلولپاشی كود

سطح احتمال  5درصد معنادار بود (جدول  .)٣بيشترين

سولفات روی در شرايط پرايم بذر در مقايسه با عدم پرايم

طول بالل مربوط به تيمار پرايمشده با مصرف نواری يا

توانست طول بالل را به ترتيب  ١2/4و  ٩/8درصد افزايش

محلولپاشی كود سولفات روی و كمترين ميزان طول بالل

دهد .در اين صفت نيز همانند نتايج مربوط به ضريب
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يکنواختی سبزشدن بهنظر میرسد جذب بيشتر روی به

محلولپاشی كود سولفات روی به ميزان  2/45متر بود كه

علت گسترش بهتر ريشهها در تيمارهای پرايمشده و

البته با تيمار عدم مصرف روی در حالت پرايمشده تفاوت

دسترسی باالتر به روی در شرايط مصرف نواری يا

معناداری نداشت (جدول  .)7در هيبريد اسسنسور مصرف

محلولپاشی روی رخ داده است .در شيوة مصرف نواری

نواری سولفات روی در گياهان حاصل از بذور پرايمشده

افزايش طول بالل بيشتر بوده است (جدول  .)4به نظر

بيشترين ارتفاع بوته را ايجاد كرد كه در مقايسه با تيمار

میرسد علت نبود تفاوت در مصرف پخش و عدم مصرف

پرايمنشده و مصرف نواری سولفات روی در اين هيبريد

كود سولفات روی در هر دو حالت پرايم و عدم پرايم،

 ١8/٩درصد به ارتفاع بوته اضافه شد كه دليل ديگری بر

تثبيت بيشتر روی در خاك باشد (جدول .]١0[ )٣

اثر افزايشی پرايمكردن و شيوة نواری مصرف سولفات

محلولپاشی عناصر آهن ،روی و منگنز باعث افزايش

روی بر يکديگر است (جدول  ،)7اما باتوجه به وجود اثر

صفاتی نظير طول بالل ،قطر بالل ،دانه در رديف بالل ،دانه

متقابل بين پرايمكردن و روش مصرف سولفات روی

در بالل و وزن خشک چوب بالل شد [.]٣

میتوان اظهار داشت كه تلفيق پرايم بذر با محلولپاشی
سولفات روی بدون توجه به هيبريد ذرت سبب افزايش

 .5. 3ارتفاع بوته

ارتفاع بوته میشود .ذكر شده است كه كمبود روی به علت

برای صفت ارتفاع بوته عالوه بر اثر هيبريد و اثر متقابل

تأثير سوء بر بيوسنتز اكسين باعث كاهش ارتفاع بوته و

پرايمكردن در روش مصرف سولفات روی ،اثر متقابل

عملکرد آن میشود [ .]4البته ،در تحقيق حاضر ارتفاع بوته

سهگانة پرايمكردن ،هيبريد ذرت و شيوة مصرف كود

با ساير صفات اندازهگيری شده همبستگی معنادار نشان

سولفات روی معنادار بود (جدول  .)٣بيشترين ارتفاع بوته

نداد (جدول .)8

مربوط به هيبريد بياريس در حالت پرايمشده و
جدول  .6اثر متقابل پرایمكردن و شیوة مصرف كود سولفات روی بر طول بالل ،تعداد دانه در ردیف بالل و وزن صددانه
پرايمكردن

شيوة مصرف كود

()cm

در رديف بالل

()gr

bc

عدم مصرف
عدم پرايم

طول بالل

تعداد دانه

وزن صددانه

c

پخش

١7/٩0

bc

نواری

١8/68

bc

محلولپاشی

bc

عدم مصرف
پرايم

١8/62

b

پخش

١8/64

١٩/8٩
a

نواری
a

محلولپاشی

١٩

2١

20/87
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c

٣2/84

ab
a

٣5/62

٣7/٩5

ab
b

٣7/06

٣5/4١

ab
ab
ab

٣6/٣2
٣5/5٣
٣5/٩5

cd

2٩/50

bcd
bcd
bcd
d

2٩/72
٣0/٩0

28/26

bc
a

٣0/0١

٣١/46

٣٣/45

ab

٣2/66
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 .6. 3تعداد ردیف دانه در بالل

در هيبريد در سطح  5درصد بر تعداد دانه در بالل معنادار

پرايمكردن تعداد رديف دانه در بالل را در سطح احتمال ١

بود (جدول .)٣بيشترين تعداد دانه در بالل مربوط به

درصد افزايش داد (جدولهای  ٣و  .)4افزايش قطر بالل

هيبريد بياريس در تيمار پرايمشده به ميزان  678/45و

در اثر پرايم خود دليلی بر افزايش تعداد رديف است،

كمترين تعداد دانه در بالل مربوط به هيبريد اسسنسور در

همچنانکه در جدول  8نيز همبستگی مثبت و معناداری با

حالت پرايمنشده با مقدار  606/5٣بود .پرايمكردن در

مقدار  0/66بين تعداد رديف دانه و قطر بالل مشاهده

هيبريد بياريس تعداد دانه در بالل را حدود  ٩/5درصد

میشود.

افزايش داده است ،در صورتی كه در هيبريد اسسنسور
افزايش معناداری مشاهده نشد ،لذا هيبريد بياريس از نظر

 .7. 3تعداد دانه در ردیف بالل

تعداد دانه در بالل واكنش قابلتوجهی به تيمار پرايمكردن

شيوة مصرف كود سولفات روی و اثر متقابل آن با

بذر نشان داده است (جدول  .)5مصرف كود سولفات روی

پرايمكردن در سطح احتمال  5درصد بر صفت تعداد دانه

به هر شيوه بهخصوص محلولپاشی سبب افزايش تعداد

در رديف بالل معنادار بود (جدول  .)٣در حالت عدم پرايم

دانه در بالل شد (جدول  .)5در اين خصوص گزارش شده

بين روشهای مصرف كود سولفات روی تفاوت معناداری

است كه در اثر مصرف  60كيلوگرم در هکتار كود سولفات

وجود دارد و هر گونه مصرف كود سولفات روی به ويژه

روی ،تعداد دانه در بالل به طور معناداری افزايش يافته

مصرف نواری آن اثر معناداری بر تعداد دانه در رديف بالل

است []7؛ يعنی ،حضور اين عنصر كارايی گردهافشانی را

داشته است .در حالت عدم پرايم ،مصرف نواری تعداد دانه

افزايش میدهد [ .]44با وجود آنکه تعداد دانه در بالل

در رديف بالل را نسبت به عدم مصرف سولفات روی

همبستگی معناداری با عملکرد نشان نداد ،با صفاتی نظير

 ١5/5درصد افزايش داده است ،در صورتی كه در شرايط

وزن خشک و خصوصيات مربوط به سبزشدن همبستگی

پرايمشده تفاوتها بين مصرف و شيوة مصرف معنادار

مثبت و معناداری داشت (جدول .)8

نيست (جدول  .)6بهنظر میرسد از آنجا كه پرايم كردن

 .9. 3وزن صددانه
آثار اصلی پرايمكردن و شيوة مصرف كود سولفات روی در

توسعة ريشة گياهان را افزايش میدهد [ ،]27 ،24در
ذرتهای پرايم شده جذب روی متعادلتر رخ داده است

سطح  ١درصد و اثر متقابل پرايم در شيوة مصرف كود

اما در تيمارهای پرايم نشده عدم مصرف روی سبب كاهش

سولفات روی در سطح احتمال  5درصد بر وزن صددانه

معنادار تعداد دانه در رديف بالل شده است ،زيرا تغذية

معنادار شد (جدول  .)٣بيشترين ميانگين وزن صددانه

گياه ذرت با روی ،به دليل افزايش ذخيرة هيدروكربن دانة

مربوط به تيمار پرايمشده با مصرف نواری سولفات روی

گرده ،طول عمر دانة گرده را افزايش میدهد .در نتيجه

بود كه بهجز با تيمار پرايمشده در حالت مصرف

منجر به افزايش تلقيح و تشکيل تعداد بيشتری دانه در

محلولپاشی با ساير تيمارها تفاوت معنادار نشان داد .در

رديف میشود [.]44

شرايط عدم پرايم تفاوت معناداری بين تمام تيمارهای
شيوة مصرف و عدم مصرف وجود نداشت ،اما پرايمكردن

 .8. 3تعداد دانه در بالل

سبب معنادار شدن شيوة مصرف كود سولفات روی بر وزن

اثر اصلی هر سه عامل در سطح  ١درصد و اثر متقابل پرايم

صددانه شد ،بهطوری كه در حالت مصرف نواری سولفات
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روی نسبت به مصرف پخش و عدم مصرف آن وزن

روی كاهش معناداری نسبت به ساير تيمارها نشان میدهد

صددانه به ترتيب  6/٣و  ١8/٣درصد افزايش نشان داد

(جدول  .)7عدم معنادار بودن اثر متقابل پرايم و روش

(جدول  .)6به نظر میرسد كه تلفيق دو تيمار پرايمكردن و

مصرف كود بر عملکرد مؤيد اين نکته است كه پرايم باعث

مصرف نواری يا محلولپاشی سولفات روی به افزايش

بهبود گسترش ريشه و افزايش قدرت جذب آن شده است

تعداد سلولهای اندوسپرمی دانهها میانجامد و ظرفيت هر

(جدول .)٣

دانه را در جذب آسيميالتهای عرضهشده افزايش میدهد.

مقايسة عملکرد هيبريد بياريس پرايمشده در حالت

نتايج نشان داد وزن صد دانه عالوه بر عملکرد دانه و

مصرف پخش سولفات روی با همين هيبريد و مصرف

خصوصيات سبزشدن با برخی ديگر از صفات اندازهگيری

پخش در حالت پرايمنشده نشان میدهد كه عملکرد آن ١8

شده همبستگی معنادار و مثبتی داشته است .البته ،در

درصد بيشتر شده است .لذا ،میتوان اظهار كرد كه واكنش

تحقيقی عنوان شده است كه بين وزن صددانه و تعداد بالل

هيبريد بياريس به پرايمكردن بذر بيش از اسسنسور بوده

در بوته همبستگی منفی وجود دارد (جدول  .]7[ )8كاربرد

است .باتوجه به اينکه بيشترين عملکرد در شرايط پرايم

سولفات روی موجب افزايش وزن هزاردانه به ميزان 8/2

بهدست آمده است ،میتوان گفت پرايم باعث شده كه

درصد نسبت به شاهد شد ،اما اين افزايش از نظر آماری

گياهچه استقرار زودتر و بهتری داشته باشد .در نتيجه از

غيرمعنادار بود [ .]١نتايج مشابه ديگری نيز در اين زمينه

امکانات محيطی بيشتر استفاده كرده و رشد بهتری داشته

گزارش شده است [ .]7 ،6در ذرت نيز به اثر افزايشی

باشد ،همچنانكه براساس دادههای جدول  8همبستگی

عناصر كممصرف آهن ،روی ،منگنز و مس بر وزن دانه

معناداری بين عملکرد با سرعت و يکنواختی سبزشدن

تأكيد شده است [.]٣2

مشاهده میشود (جدول  .)٣پرايمكردن بذر گندم در
مزرعه ،سبزشدن ،استقرار بوته ،تعداد پنجه ،پارامترهای

 .10. 3عملكرد

رشد و در نتيجه عملکرد كاه و كلش و عملکرد دانه را

پرايمكردن و شيوة مصرف سولفات روی در سطح  ١درصد

افزايش داد [.]28

و اثر متقابل سه عامل پرايمكردن ،شيوة مصرف سولفات

در مورد اثر روی نيز آزمايشها نشان میدهد كه كاربرد

روی و هيبريد ذرت در سطح  5درصد بر عملکرد دانه

روی سبب افزايش عملکرد ذرت و افزايش غلظت آن در

معنادار بود (جدول  .)٣بيشترين عملکرد دانه مربوط به

برگها و ساقههای اين گياه شد [ .]4١ ،٣4در كلزا نيز

هيبريد بياريس پرايمشده با مصرف نواری سولفات روی با

باالترين عملکرد با كاربرد توأم محلولپاشی و مصرف

مقدار  ١٣70/42گرم در مترمربع و كمترين مقدار مربوط به

خاكی روی به صورت نواری به دست آمد [ .]8 ،6فعاليت

تيمار هيبريد اسسنسور با عدم پرايم و عدم مصرف

مخزن در گياهان پرايمشده بيشتر از گياهان بدون پرايم بود

سولفات روی با ميانگين  ١075گرم در مترمربع بود

كه نتيجه میشود فعاليت بيشتر آنزيمهای موجود در

(جدول  .)7در حالت پرايمشده عملکرد در هر دو هيبريد

سوختوساز مخزن سبب افزايش عملکرد و وزن هزاردانه

و در هر شرايطی از مصرف و حتی عدم مصرف سولفات

شده است [.]١5

روی تفاوت معناداری نشان نداد ،در صورتی كه در حالت

در بررسی تغييرات اجزای عملکرد ذرت در تحقيق

عدم پرايم بذر هيبريد بياريس ،مصرف پخش سولفات

حاضر ،پرايم كردن به تنهايی اثری بر تعداد دانه در رديف
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محمدعلی ابوطالبیان و فاطمه مقیثایی

بالل نداشت ،اما تعداد دانه در بالل و وزن صد دانه را

 .]40در گندم نيز مصرف كود روی وزن خشک دانه و كاه

افزايش داد (جدول  .)٣شيوة مصرف سولفات روی نيز بر

و كلش را افزايش داده است [ .]42در ذرت نيز

تعداد رديف دانه در بالل مؤثر نبود اما تعداد دانه در رديف

محلولپاشی عناصر ريزمغذی آهن ،روی و منگنز در دو

و وزن صددانه را بهبود بخشيد (جدول  .)7در مقايسة دو

زمان ساقهرفتن و ظهور گلتاجی ،بيشترين مادة خشک را

هيبريد مورد بررسی ،افزايش قابلتوجه تعداد دانه در بالل

توليد كرد [ .]٣در تحقيق جداگانة ديگری بر ذرت ،عنصر

هيبريد بياريس را میتوان عامل مهم واكنشپذيری اين

روی عامل افزايش مادة خشک ارزيابی شد [ .]٣٩همچنين،

هيبريد به پرايمكردن دانست (جدول .)5

طبق تحقيقات انجام شده در زمينة آفتابگردان ،كاربرد
عناصر ريزمغذی آهن و روی عملکرد بيولوژيکی را

 .11. 3وزن خشک

افزايش داد [ .]5در اثر مصرف عنصر روی به علت افزايش

در صفت وزن خشک آثار اصلی پرايمكردن و شيوة مصرف

سرعت فتوسنتز و كلروفيلسازی گياه و در نهايت ،افزايش

سولفات روی و آثار متقابل دوگانة هيبريد ذرت در شيوة

سطح برگ و پرايمكردن به علت تأثير مثبت بر افزايش

مصرف سولفات روی و پرايمكردن در شيوة مصرف كود

سرعت و درصد جوانهزنی باعث میشود گياه بهتر و بيشتر

سولفات روی و اثر متقابل سهگانه در سطح احتمال ١

از شرايط محيطی استفاده كند و سرعت رشد محصول

درصد معنادار بود (جدول  .)٣هيبريد بياريس پرايمشده با

افزايش يابد [ .]١٣در اين تحقيق نيز وزن خشک با

روش محلولپاشی سولفات روی بيشترين ميزان وزن

خصوصيات سرعت ،درصد و يکنواختی سبزشدن

خشک به مقدار  ٣50١/7گرم در مترمربع را داشت كه با

همبستگی مثبتی نشان داد (جدول .)8

مصرف نواری كود سولفات روی تفاوت معناداری نداشت،
در صورتی كه وزن خشک همين هيبريد در شرايط عدم

 .12. 3شاخص برداشت

پرايم و دو حالت مصرف نواری و محلولپاشی واكنش

بيشتر آثار اصلی و متقابل ،بهويژه اثر متقابل سهگانه بر شاخص

متفاوتی نشان داده است ،بهطوری كه در عدم پرايم روش

برداشت در سطح احتمال  ١درصد معنادار بود (جدول .)٣

محلولپاشی وزن خشک را بيش از  24درصد نسبت به

هيبريد بياريس پرايمنشده با مصرف نواری سولفات روی

مصرف نواری افزايش داد .به عبارت ديگر ،پرايمكردن تأثير

دارای باالترين شاخص برداشت به ميزان  64درصد بود

بيشتری بر هيبريد بياريس داشته است (جدول .)7

(جدول  .)7به نظر میرسد با افزايش دسترسی به روی در

اسموپرايمكردن بذر با پلیاتيلن گاليکول سبب افزايش

مصرف نواری و محلولپاشی اثر پرايم بر شاخص برداشت

 4تا  6درصدی وزن خشک رايگراس ايتاليايی و  4تا ١6

كمتر شده است ،ولی در حالتی كه روی كمتر است (در

درصدی وزن خشک سورگوم شد كه علت آن بهبود

شرايط عدم مصرف و پخش) پرايم تأثير افزايشی بر شاخص

استقرار بذور پرايمشده عنوان شده است [ .]٣٣به نظر

برداشت داشته است .به عبارت ديگر ،دسترسی به روی بيشتر

میرسد گياهان حاصل از بذور پرايمشده با ريشة

از پرايمكردن تسهيم مواد را به دانه تحت تأثير قرار داده است.

گستردهتری كه دارند درصد جذب روی بيشتری از خاك

در ذرت سينگل كراس  260هم گزارش شده است كه

دارند .همين امر در مورد هيبريد بياريس پرايمشده با

پرايمكردن بذر با محلول سولفات روی شاخص برداشت را

مصرف نواری كود سولفات روی مشهود است [،27 ،24

به صورت معناداری افزايش داده است [.]٣7
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مس .پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی:78 .

شاخص برداشت با وزن خشک همبستگی منفی و
معناداری داشت (جدول )8؛ يعنی ،هر عاملی كه سبب

.١00-٩6

افزايش وزن خشک میشود به كاهش شاخص برداشت

 .6سليمپور س ،ميرزاشاهی ك ،ملکوتی م ج و رضايی ح

میانجامد ،همچنانکه بيشترين وزن خشک بهدست آمده در

( )١٣7٩بررسی ميزان و روش مصرف سولفاتروی

هيبريد بياريس از تيمار پرايمكردن به همراه مصرف

در زراعت كلزا در صفیآباد دزفول .خاك و آب .كلزا.

محلولپاشی سولفات روی دارای شاخص برداشت پايينی

. 26-22 :(١2(١2

است (جدول .)7

 .7شرفی س ( )١٣7٩بررسی اثرات آهن و روی بر
 .4نتيجهگيری

عملکرد كمی و كيفی دو رقم ذرت دانهای ،پاياننامة

بهطوركلی ،پرايم كردن مزرعهای بذر ذرت به همراه كاربرد

كارشناسی ارشد .دانشگاه اروميه ١5١ .ص.

نواری يا محلولپاشی كود سولفات روی در دو مرحله از

 .8مرشدی ا ( )١٣7٩بررسی اثر محلولپاشی آهن و روی

رشد در بهبود استقرار گياهچهها ،افزايش رشد و عملکرد

بر عملکرد و خواص كيفی و غنیسازی دانههای كلزا.

مؤثر است و هيبريد بياريس واكنش بيشتری نسبت به

پاياننامة كارشناسی ارشد خاكشناسی ،دانشگاه تربيت

تيمارهای اعمال شده نشان داد.

مدرس 8٩ .ص.

منابع

 .٩ملکوتی م ج و غيبی م ن ( )١٣78تعيين حد بحرانی

 .١اسدی كنگرشاهی ع ،ملکوتی م ج ( )١٣82تأثير

عناصر غذايی محصوالت استراتژيک و توصيه صحيح

مصرف روی در رشد و عملکرد سويا و تعيين حد

كودی در كشور .نشر آموزش كشاورزی .معاونت

بحرانی آن در مزارع سويا .مجموعه مقاالت تغذيه

آموزش و تجهيز نيروی انسانی وزارت كشاورزی.

بهينه دانههای روغنی ،انتشارات خانيران.٣80-٣70 :

 .١0ملکوتی م ج و ضيائيان ع ( )١٣7٩محلولپاشی روشی

 .2بايبوردی ا (  )١٣85روی در خاك و محصوالت

نوين در افزايش كارآيی كودها و نيل به كشاورزی

غذايی ،انتشارات پريور .چاپ اول.١7٩ :

پايدار .انتشارات فنی معاونت ترويج وزارت
كشاورزی .چاپ اول 24 .ص.

 .٣خليلی محله ج و رشدی م ( )١٣86اثرات محلول-
پاشی عناصر كممصرف بر عملکرد و اجزای عملکرد

 .١١نورمحمدی ق ،سيادت ع و كاشانی ع ()١٣8٣

ذرت دانهای  .407علوم كشاورزی465-45٣ :)2(١٣ .

زراعت ،چاپ پنجم ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران
اهواز 446 ،ص.

 .4خليلی محله ج و رشدی م ( )١٣87اثر محلولپاشی
عناصر كممصرف بر خصوصيات كمی و كيفی ذرت

 .١2ملکوتی م ،تهرانی م ( )١٣78اثر عناصر ريز مغذی بر

سيلويی  704در خوی .نهال و بذر.2٩2-28١ :)2(24 .

عملکرد و كيفيت توليدات كشاورزی .دانشگاه تربيت
مدرس .تهران 2٩2 .ص.

 .5رحيمی م و مظاهری د ( )١٣87واكنش مورفولوژيکی
و عملکرد ذرت نسبت به تركيبات شيميايی آهن و
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